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1. ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
ԱՆՑԱԳՐԱՅԻՆ ԿԱՐԳ

Անվ տան գութ յան նկա տա ռում նե րից ել նե լով՝ Ազ գա յին ժո ղո վի նստա վայ
րի տա րած քում և  շեն քում սահ ման ված է անվ տան գութ յան կարգ՝ տա րածք 
մուտք գոր ծող (դուրս ե կող) բո լոր ան ձանց, տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի և  
ապ րան քան յու թա կան ար ժեք նե րի մուտ քը (ել քն), շար ժը, գտնվե լու վայ րը և 
 ժա մա նա կը վե րահս կե լու նպա տա կով:  Սույն ան ցագ րա յին ռե ժի մը կի րառ
վում է նաև պատ գա մա վոր նե րի նկատ մամբ:

Նշ ված ան ցագ րա յին ռե ժի մը պատ շաճ ա պա հո վե լու նպա տա կով՝ սահ
ման ված են մուտ քի (ել քի) ի րա վունք տվող ներ քին փաս տաթղ թեր. պատ
գա մա վո րին տրվում է վկա յա կան: Ազ գա յին ժո ղո վի տա րածք մուտքն (ել քը) 
ի րա կա նաց վում է  Դե միրճ յան փո ղո ցի և  Բաղ րամ յան պո ղո տա յի Հ.Հ. 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9 դար պաս նե րով, աշ խա տան քա յին և  ոչ աշ խա տան քա յին օ րե րին, 
ժա մը 08:00ից մին չը 22:00ն  ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում, ընդ ո րում`

1. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի մուտքն (ելքն) ի րա կա նաց վում է 
 Դե միրճ յան փո ղո ցի Հ. 4, 7, 9 դար պաս նե րով,

2. ան ձանց մուտքն (ելքն) ի րա կա նաց վում է  Բաղ րամ յան պո ղո տա յի Հ. 2 
և  Դե միրճ յան փո ղո ցի Հ. 5, 6 և 9 ՀԱԿե րով, հա մա պա տաս խան տեխ
նի կա կան սար քե րով (այ սու հետ՝ նաև հա մա պա տաս խան սար քեր) սահ
ման ված կար գով նախ նա կան զննում անց նե լուց հե տո:

 Դե միրճ յան փո ղո ցի Հ.Հ. 4, 7, 9 դար պաս նե րով պատ գա մա վոր ներն 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րով մուտ քի (ել քի) ի րա վունք ու նեն, երբ Ազ գա յին 
ժո ղո վի նա խա գա հի թույլտ վութ յամբ այդ ավ տո մե քե նա նե րի պետ հա մա րա
նիշ նե րը Ազ գա յին ժո ղո վի աշ խա տա կազ մի ղե կա վա րի կող մից ստո րագր
ված ցու ցա կով (հա մա պա տաս խան դար պա սի նշու մով) նա խա պես փո
խանց վում են ՀՀ պե տա կան պահ պա նութ յան ծա ռա յութ յան ղե կա վա րին: 
Ազ գա յին ժո ղո վի պատ գա մա վո րի մե քե նան Ազ գա յին ժո ղո վի տա րած քում 
կա րող է կա յա նվել բա ցա ռա պես Ազ գա յին ժո ղո վի աշ խա տա կազ մի ղե կա
վա րի թույլտ վութ յամբ:
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2. ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐԻ 
ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ 
ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ազ գա յին ժո ղո վի նստա վայ րում պատ գա մա վո րին հատ կաց վում է կա հա
վոր ված, տեխ նի կա կան և  կա պի (այդ թվում՝ հա մա կար գիչ, ին տեր նե տա յին 
կապ, հե ռա խոս) մի ջոց նե րով հա գեց ված աշ խա տա սեն յակ, իսկ Ազ գա յին 
ժո ղո վի նիս տե րի դահ լի ճում՝ խո սա փո ղով և  ան վա նա կան է լեկտ րո նա յին 
քվեար կութ յան սար քա վո րու մով հա գեց ված աշ խա տա տեղ: Ազ գա յին ժո ղո
վի պատ գա մա վոր նե րի միջև աշ խա տա սեն յակ նե րի բաշխ ման կարգ սահ
ման ված չէ:  Պատ գա մա վոր նե րը նաև հնա րա վո րութ յուն ու նեն օգտ վե լու 
Ազ գա յին ժո ղո վի շեն քում գտնվող դահ լիճ նե րից՝ հան դի պում ներ կազ մա
կեր պե լու նպա տա կով, նա խա պես Աշ խա տա կազ մի հետ հա մա ձայ նեց նե
լուց հե տո, իսկ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը պար տա վոր 
են պատ գա մա վո րի պա հան ջով ամ սա կան առն վազն մեկ օր կա հա վոր ված 
սեն յակ կամ դահ լիճ հատ կաց նել նրան` քա ղա քա ցի նե րի ըն դու նե լութ յան 
կազ մա կերպ ման հա մար:

 Միա ժա մա նակ, պատ գա մա վո րը կա րող է ու նե նալ վճա րո վի և 
 հա սա րա կա կան հի մունք նե րով աշ խա տող եր կու օգ նա կան՝ իր գոր ծու
նեութ յան մաս նա գի տա կան սպա սար կումն ա պա հո վե լու նպա տա կով:
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3. ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ազ գա յին ժո ղո վի պատ գա մա վո րի աշ խա տա վար ձի հաշ վարկ ման կար
գը սահ ման վում է օ րեն քով: Ազգային ժողովի նիստերից, հանձնաժողովի 
նիստերից և խորհրդարանական լսում նե րից ան հար գե լի բա ցա կա յած օ րե
րի հա մար պատ գա մա վո րին աշ խա տա վարձ չի վճար վում:

Աշ խա տա վար ձին զու գա հեռ յու րա քանչ յուր պատ գա մա վոր նե րի հա մար 
սահ ման վում է նաև փոխ հա տուց ման վճար պայ մա նա վոր ված պատ գա
մա վո րա կան գոր ծու նեութ յան հետ կապ ված ծախ սե րով՝ ամ սա կան 50000 
դրա մի չա փով: 

Ա վե լին, Եր ևան քա ղա քում բնա կա րան չու նե ցող պատ գա մա վո րին 
տրվում է Եր ևան քա ղա քում բնա կա րա նի վար ձին հա մար ժեք փոխ հա տու
ցում:

 Ծա ռա յո ղա կան գոր ծուղ ման մեկ նող պատ գա մա վո րին տրվում է գոր
ծուղ ման ծախ սե րի՝ նե րառ յալ գի շե րա վար ձի հա տու ցում, ո րը սահ ման վում 
է ՀՀ կա ռա վա րութ յան ո րոշ մամբ:

Առն վազն մեկ սահ մա նադ րա կան ժամ կետ  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին ժո ղո վի պատ գա մա վո րի պաշ տոն զբա ղեց
րած ան ձը՝ 65 տա րին լրա նա լու դեպ քում ու նի պե տա կան կեն սա թո շա կի 
ի րա վունք: 

Ազ գա յին ժո ղո վի պատ գա մա վո րի կող մից իր պաշ տո նեա կան պար տա
կա նութ յուն նե րը կա տա րե լիս կամ դրանք կա տա րե լու առն չութ յամբ ստա
ցած վնաս ված քի կամ խեղ ման պատ ճա ռով մա հա նա լու (զոհ վե լու) դեպ քում`

1. նրա հու ղար կա վո րութ յու նը կազ մա կեր պած ան ձին վճար վում է հու ղար
կա վո րութ յան նպաստ,

2. նրա ըն տա նի քին տրվում է միան վագ դրա մա կան օգ նութ յուն,

3. նրա ըն տա նի քի` « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին»  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան օ րեն քով սահ ման ված` կե րակ րո ղին կորց նե լու դեպ
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քում կեն սա թո շա կի ի րա վունք ու նե ցող ան դամ նե րին նշա նակ վում և 
վ ճար վում է կեն սա թո շակ: 

 Միան վագ դրա մա կան օգ նութ յուն, հու ղար կա վո րութ յան նպաստ նշա
նա կե լու հա մար անհ րա ժեշտ փաս տաթղ թե րի ցան կը, նշա նա կե լու և վ ճա
րե լու կար գը, հու ղար կա վո րութ յան նպաս տի չա փը, միան վագ դրա մա կան 
օգ նութ յան չա փը սահ մա նում է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա
րութ յու նը:
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4. ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐԻ 
ԷԹԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

 Պատ գա մա վո րա կան է թի կա յի կա նոն ներն են`

1. հար գել օ րեն քը և  են թարկ վել օ րեն քին.

2. հար գել հան րութ յան բա րո յա կան նոր մե րը.

3. պահ պա նել Ազ գա յին ժո ղո վի, նրա հանձ նա ժո ղով նե րի նիս տե րի և 
 խորհր դա րա նա կան լսում նե րի անց կաց ման կար գը.

4. իր լիա զո րութ յուն ներն ի րա կա նաց նե լիս չա ռաջ նորդ վել իր կամ իր հետ 
փոխ կա պակց ված ան ձանց անձ նա կան շա հե րով.

5. չօգ տա գոր ծել պատ գա մա վո րի պաշ տո նի հե ղի նա կութ յունն ի շահ ի րեն 
կամ այլ ան ձի.

6. իր գոր ծու նեութ յամբ նպաս տել Ազ գա յին ժո ղո վի նկատ մամբ վստա
հութ յան և  հար գան քի ձևա վոր մա նը.

7. ա մե նուր և  ցան կա ցած գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վե լիս դրսևո րել պատ
գա մա վո րին վա յել վար քա գիծ.

8. հար գա լից վե րա բեր մունք ցու ցա բե րել քա ղա քա կան ընդ դի մա խոս նե րի, 
Ազ գա յին ժո ղո վում հար ցե րի քննարկ ման մաս նա կից նե րի, լրագ րող նե
րի, ինչ պես նաև բո լոր այն ան ձանց նկատ մամբ, ո րոնց հետ պատ գա մա
վո րը շփվում է իր լիա զո րութ յուն ներն ի րա կա նաց նե լիս:

 Պատ գա մա վո րը պար տա վոր է՝ պահ պա նել պատ գա մա վո րա
կան է թի կա յի կա նոն նե րը, ինչ պես պատ գա մա վո րի լիա զո րութ յուն
ներն ի րա կա նաց նե լիս, այն պես էլ՝ ա մե նօր յա վար քա գի ծը դրսևո րե
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լիս:  Պատ գա մա վո րա կան է թի կա յին առնչ վող հար ցե րի քննարկ ման և 
դ րանց վե րա բեր յալ Ազ գա յին ժո ղով եզ րա կա ցութ յուն ներ ներ կա յաց նե լու 
հա մար կա րող է ստեղծ վել ժա մա նա կա վոր հանձ նա ժո ղով: 

 Պատ գա մա վո րա կան է թի կա յի հար ցով ժա մա նա կա վոր հանձ նա ժո ղո վի 
գոր ծու նեութ յան ժամ կե տը մինչև եր կու ա միս է, ո րը կա րող է հար ցի քննար
կումն ա վար տե լու նպա տա կով մինչև մեկ ամ սով եր կա րաձգ վել հանձ նա ժո
ղո վի ա ռա ջար կութ յամբ՝ Ազ գա յին ժո ղո վի ո րոշ մամբ:

  Մինչև պատ գա մա վո րա կան է թի կա յի հար ցե րով ժա մա նա կա վոր հանձ
նա ժո ղով ստեղ ծե լը պատ գա մա վո րա կան է թի կա յի հար ցե րով դի մում ներն 
ու սում նա սի րում և  երկ շա բաթ յա ժամ կե տում խմբակ ցութ յուն նե րին եզ
րա կա ցութ յուն է ներ կա յաց նում Աշ խա տա կազ մի ի րա վա սու փոր ձա գե տը 
(մաս նա գե տը), ո րը հանձ նա ժո ղով ստեղծ վե լուց հե տո ի րա կա նաց նում է 
հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նեութ յան մաս նա գի տա կան սպա սար կու մը: Աշ խա
տա կազ մի ի րա վա սու փոր ձա գե տը (մաս նա գե տը) աշ խա տան քի է ըն դուն
վում և  ա զատ վում աշ խա տան քից Ազ գա յին ժո ղո վի աշ խա տա կազ մում պե
տա կան ծա ռա յութ յան վե րա բեր յալ օ րենսդ րութ յա նը հա մա պա տաս խան:
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5. ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
ՆՈՐԸՆՏԻՐ ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐԻ 
ԵՐԴՈՒՄԸ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ 
ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ

 Նո րըն տիր Ազ գա յին ժո ղո վի ա ռա ջին նստաշր ջա նի նիս տե րը բա ցում և 
 մինչև Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հի ընտր վե լը նա խա գա հում է տա րի քով 
ա վագ պատ գա մա վո րը: Ա ռա ջին նստաշր ջա նի բաց ման առ թիվ ող ջույ նի 
ե լույ թով կա րող են հան դես գալ  Հան րա պե տութ յան  Նա խա գա հը և Ա մե նայն 
 Հա յոց  Կա թո ղի կո սը:

Ող ջույ նի ե լույթ նե րից հե տո պատ գա մա վոր նե րը երդ վում են. « Հա նուն 
հա մազ գա յին նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման և  հայ րե նի քի հզո րաց
ման ու բար գա վաճ ման՝ երդ վում եմ բա րեխղ ճո րեն կա տա րել ժո ղովր
դի առջև ու նե ցած պար տա վո րութ յուն ներս, պահ պա նել  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան  Սահ մա նադ րութ յու նը և  օ րենք նե րը, նպաս տել 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ինք նիշ խա նութ յան և  շա հե րի պահ պան
մա նը, ա նել ա մեն ինչ քա ղա քա ցիա կան հա մե րաշ խութ յան, ազ գա յին ու հա
մա մարդ կա յին ար ժեք նե րի պահ պան ման հա մար:»:

Այն պատ գա մա վո րը, ով բա ցա կա յել է նիս տից կամ հե տա գա յում է հա
մալ րել Ազ գա յին ժո ղո վի կազ մը՝ երդ վում է Ազ գա յին ժո ղո վի՝ իր մաս նակ
ցութ յամբ ա ռա ջին նիս տում:

Դ րա նից ան մի ջա պես հե տո նո րըն տիր պատ գա մա վոր ներն անց նում են 
Ազ գա յին ժո ղո վի ա ռա ջին նստաշր ջա նի օ րա կար գա յին հար ցե րի լուծ մա
նը, ո րոնք ա ռաջ նա յին նշա նա կութ յուն ու նեն Ազ գա յին ժո ղո վի գոր ծու նեու
թայն ա պա հով ման հա մար: Դ րանք են՝ հաշ վիչ հանձ նախմ բի ստեղ ծու մը, 
Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հի ընտ րութ յու նը, Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հի 
ե րեք տե ղա կալ նե րի ընտ րութ յուն նե րը, մշտա կան հանձ նա ժո ղով նե րի ստեղ
ծու մը, մշտա կան հանձ նա ժո ղով նե րի նա խա գահ նե րի ընտ րութ յուն նե րը, 
 Կա ռա վա րութ յան ծրագ րին հա վա նութ յուն տա լը:

Ընդ ո րում՝ մինչև մշտա կան հանձ նա ժո ղով նե րի նա խա գահ նե րի ընտ
րութ յուն նե րի հար ցի քննար կումն ա վարտ վե լը տե ղի են ու նե նում ա մե նօր յա 
նիս տեր: Ինչ վե րա բե րում է  Կա ռա վա րութ յան ծրագ րին, ա պա այն Ազ գա
յին ժո ղով ներ կա յաց վե լուց հե տո՝ 24 ժամ վա ըն թաց քում, Ազ գա յին ժո ղո վի 
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նա խա գա հը հայ տա րա րում է հար ցի քննարկ մա նը նվիր ված նիս տի օ րը և 
 ժա մը: Ա ռա ջին նստաշր ջանն ա վարտ վում է Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հի 
եզ րա փա կիչ ե լույ թով և  հեր թա կան նստաշր ջա նի գու մար ման օր վա մա սին 
հայ տա րա րութ յամբ:
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6. ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐԻ 
ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ  
(ՄԱՆԴԱՏԻ 
ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ)

Ազ գա յին ժո ղո վի պատ գա մա վո րը չի կա րող զբա ղեց նել իր կար գա վի ճա
կով չպայ մա նա վոր ված պաշ տոն պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա
վար ման այլ մար մին նե րում, որ ևէ պաշ տոն` առևտ րա յին կազ մա կեր պութ
յուն նե րում, զբաղ վել ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեութ յամբ, կա տա րել 
վճա րո վի այլ աշ խա տանք, բա ցի գի տա կան, կրթա կան և ս տեղ ծա գոր ծա
կան աշ խա տան քից:

Այս պես, պատ գա մա վո րա կան ման դատն ստա նա լուց հե տո` մեկ ամս վա 
ըն թաց քում, պատ գա մա վո րը պար տա վոր է դուրս գալ ան հատ ձեռ նար կա
տի րոջ պե տա կան հաշ վա ռու մից, առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րից 
կամ դրանց կա նո նադ րա կան կա պի տա լում իր բաժ նե մասն ամ բող ջութ յամբ 
հանձ նել հա վա տար մագ րա յին կա ռա վար ման, ա զատ վել առևտ րա յին կազ
մա կեր պութ յուն նե րում, պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րում զբա ղեց րած պաշ տոն նե րից և վ ճա րո վի հի մունք նե րով այլ 
աշ խա տան քից, բա ցա ռութ յամբ գի տա կան, կրթա կան կամ ստեղ ծա գոր ծա
կան աշ խա տան քի:

  Պատ գա մա վո րին գի տա կան, կրթա կան կամ ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա
տան քի հա մար վճա րու մը չի կա րող գե րա զան ցել ող ջա միտ չա փը, այ սինքն` 
այն չա փը, ո րին նույն պի սի գոր ծու նեութ յան հա մար հա ման ման ո րակ ներ 
ու նե ցող, բայց պատ գա մա վոր չհա մար վող ան ձը կա րող է հա վակ նել:
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7. ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐԻ 
ԱՆՁԵՌՆԱՄԽԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

Պատ գա մա վո րի նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դում կա րող է հա րուց
վել միայն Ազ գա յին ժո ղո վի հա մա ձայ նութ յամբ:  Պատ գա մա վո րի նկատ մամբ 
քրեա կան հե տապն դում հա րու ցե լուն կամ նրան ա զա տութ յու նից զրկե լուն 
հա մա ձայ նութ յուն տա լու մա սին միջ նոր դա գի րը գլխա վոր դա տա խա զը ներ
կա յաց նում է Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հին: Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գահն 
այդ մա սին ան մի ջա պես տե ղե կաց նում է միջ նոր դագ րում նշված պատ գա
մա վո րին, իսկ դրա անհ նա րի նութ յան դեպ քում հան դես է գա լիս հայ տա րա
րութ յամբ:  Միջ նոր դագ րին կցվում է պատ գա մա վո րի նկատ մամբ քրեա կան 
հե տապն դում հա րու ցե լուն կամ նրան ա զա տութ յու նից զրկե լուն հա մա ձայ
նութ յուն տա լու մա սին Ազ գա յին ժո ղո վի ո րոշ ման նա խա գի ծը: Ե թե միջ
նոր դագ րում նշված պատ գա մա վո րը հար ցի քննարկ ման սկզբում Ազ գա
յին ժո ղո վի նիս տից ան հար գե լի պատ ճա ռով բա ցա կա յում է, ա պա հար ցը 
քննարկ վում է ա ռանց նրա մաս նակ ցութ յան:

 Պատ գա մա վո րի նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դում հա րու ցե լուն կամ 
նրան ա զա տութ յու նից զրկե լուն հա մա ձայ նութ յուն տա լու մա սին Ազ գա յին 
ժո ղո վի ո րո շումն ըն դուն վում է գաղտ նի քվեար կութ յամբ:
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8. ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏՈՒՄ 
ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ, 
ՀԱՐՑԵՐ ՏԱԼՈՒ ԵՎ ԵԼՈՒՅԹ 
ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ

Ազ գա յին ժողովի պատ գա մա վորն ի րա վունք ու նի ե լույթ ներ ու նե նա
լու, հար ցեր տա լու և  ա ռա ջարկ ներ ներ կա յաց նե լու Ազ գա յին ժո ղո վի, նրա 
հանձ նա ժո ղով նե րի, աշ խա տան քա յին խմբե րի նիս տե րում, ինչ պես նաև 
խորհր դա րա նա կան լսում նե րում:

Ազ գա յին ժո ղո վի նիս տում է լեկտ րո նա յին հա մա կար գով պատ գա մա
վոր նե րի գրան ցու մը կա տար վում է 10 վայրկ յա նի ըն թաց քում: Գ րանց ված 
պատ գա մա վոր նե րի թի վը մշտա պես ցու ցադր վում է լու սա տախ տա կի վրա: 
 Նիս տում քննարկ վող հար ցի հիմ նա կան և  հա րա կից զե կու ցող նե րը հան դես 
են գա լիս ամ բիո նից՝ նիս տը նա խա գա հո ղի հայ տա րա րութ յամբ: Ազ գա յին 
ժո ղո վի նիս տում հար ցե րի հա մար պատ գա մա վոր նե րի հեր թագ րումն ի րա
կա նաց վում է յու րա քանչ յուր զե կու ցու մից, իսկ  Կա նո նա կար գով սահ ման
ված դեպ քե րում՝ նաև ե լույ թից հե տո:  Հիմ նա կան և  հա րա կից զե կու ցող նե
րը, ինչ պես նաև ե լույթ ու նե ցո ղը հար ցե րին պա տաս խա նում են ամ բիո նից: 
 Հար ցե րի հա մար հեր թագ րումն ի րա կա նաց վում է է լեկտ րո նա յին հա մա կար
գով 10 վայրկ յա նի ըն թաց քում գրանց մամբ, ո րը ցու ցադր վում է լու սա տախ
տա կին: Է լեկտ րո նա յին հա մա կար գը չգոր ծե լու դեպ քում հար ցե րի հա մար 
հեր թագ րումն ի րա կա նաց նում է նիս տը նա խա գա հո ղը՝ պատ գա մա վոր նե րի 
հայ տե րի հի ման վրա:  Պատ գա մա վոր նե րը հար ցե րը տա լիս են ի րենց հատ
կաց ված խո սա փող նե րից՝ ըստ հեր թագր ման հա ջոր դա կա նութ յան, նիս տը 
նա խա գա հո ղի հայ տա րա րութ յամբ, որ տեղ միա ժա մա նակ հի շեց վում է հա
ջորդ հարց տվո ղի ա նու նը, ազ գա նու նը: Մտ քե րի փո խա նա կութ յան ըն թաց
քում պատ գա մա վոր նե րը ե լույթ են ու նե նում ըստ հեր թագր ման, իսկ հրա
վիր ված ան ձինք՝ նիս տը նա խա գա հո ղի սահ մա նած հա ջոր դա կա նութ յամբ: 
Խմ բակ ցութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ե լույթ նե րի հա ջոր դա կա նութ յու նը 
ո րոշ վում է ըստ դրանց ան դամ նե րի թվի՝ փոք րից մեծ: Մտ քե րի փո խա նա
կութ յան ըն թաց քում ե լույթ ու նե ցող նե րը հան դես են գա լիս ամ բիո նից՝ նիս
տը նա խա գա հո ղի հայ տա րա րութ յամբ, որ տեղ միա ժա մա նակ հի շեց վում է 
հա ջորդ ե լույթ ու նե ցո ղի ա նու նը, ազ գա նու նը:
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 Պատ գա մա վո րը վարման կարգով կա րող է ե լույթ ու նե նալ ինչ պես 
քվեար կութ յու նից ա ռաջ, այն պես էլ քվեար կութ յու նից հե տո։ 

• Ք վեար կութ յու նից ա ռաջ պատ գա մա վո րը կա րող է հեր քել իր ան ձի վե
րա բեր յալ ար ված ար տա հայ տութ յու նը, հան դես գալ շա հե րի բախ ման 
վե րա բեր յալ հայ տա րա րութ յամբ, հար ցի քվեար կութ յա նը մաս նակ ցե լուց 
հրա ժար վե լու մա սին հայ տա րա րութ յամբ, ընդ միջ ման մա սին ա ռա ջար
կով, ա ռա ջար կել ըն դու նել Ազ գա յին ժո ղո վի գոր ծու նեութ յան կազ մա
կերպ ման հար ցե րով ո րո շում: 

• Ք վեար կութ յու նից հե տո պատ գա մա վո րը մինչև հեր թա կան հար ցի 
քննար կու մը սկսե լը կա րող է ար տա հայտ վել նիս տի վար ման կար գի 
վե րա բեր յալ, ա ռա ջար կել լու սա տախ տա կի վրա վե րա կանգ նել բաց 
քվեար կութ յան արդ յունք նե րը և  կար ծիք հայտ նել քվեար կութ յան ըն
թաց քում խախ տում նե րի մա սին, ա ռա ջար կել ըն դու նել Ազ գա յին ժո ղո վի 
գոր ծու նեութ յան կազ մա կերպ ման հար ցե րով ո րո շում:
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9. ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐԻ 
ՇԱՀԵՐԻ ԲԱԽՈՒՄԸ

  Շա հե րի բաշ խումն այն պի սի ի րա վի ճակ է, երբ պատ գա մա վո րին իր 
սահ մա նադ րա կան կամ օ րենսդ րա կան լիա զո րութ յուն ներն ի րա կա նաց նե
լիս պետք է կա տա րի գոր ծո ղութ յուն կամ ըն դու նի ո րո շում, ո րը ող ջամ տո
րեն կա րող է մեկ նա բան վել որ պես իր կամ իր հետ փոխ կա պակց ված ան
ձի անձ նա կան շա հե րով ա ռաջ նորդ վել: Ընդ ո րում՝ պատ գա մա վո րը պետք 
է տեղ յակ լի նի, որ հա մա պա տաս խան գոր ծո ղութ յու նը հան գեց նում կամ 
նպաս տում է կամ ող ջամ տո րեն կա րող է հան գեց նել կամ նպաս տել իր կամ 
իր հետ փոխ կա պակց ված ան ձի գույ քա յին կամ ի րա վա կան դրութ յան բա
րե լավ մա նը և  այլն:  Սա կայն, նման դեպ քե րում պատ գա մա վո րը պար տա վոր 
ոչ թէ ձեռն պահ մնալ իր լիա զո րութ յուն նե րի ի րա կա նա ցու մից, այլ պար զա
պես մինչև հա մա պա տաս խան գոր ծո ղութ յան կա տա րու մը պար տա վոր է 
հան դես գալ շա հե րի բախ ման վե րա բեր յալ հայ տա րա րութ յամբ:

 Միա ժա մա նակ, պատ գա մա վո րի շա հե րի բա խու մը բա ցա ռում է, երբ հա
մա պա տաս խա գոր ծո ղութ յու նը ՝

1. կա տար վում է Ազ գա յին ժո ղո վի հանձ նա ժո ղո վի կամ խմբակ ցութ յան 
ա նու նից, 

2. վե րա բե րում է պե տա կան և  տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե
րի, պե տա կան կամ հա մայն քա յին ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յուն
նե րի, հիմ նարկ նե րի կամ դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց գոր ծու նեութ
յա նը,

3. ու նի հա մընդ հա նուր կի րա ռե լիութ յուն և  անդ րա դառ նում է հա սա րա
կութ յան լայն շեր տե րի վրա այն պես, որ ող ջամ տո րեն չի կա րող մեկ նա
բան վել որ պես պատ գա մա վո րի կամ նրա հետ փոխ կա պակց ված ան ձի 
անձ նա կան շա հե րով ա ռաջ նորդ վել,
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4. վե րա բե րում է պատ գա մա վո րի վար ձատ րութ յան չա փին, գոր ծու նեութ
յան հետ կապ ված ծախ սե րի փոխ հա տուց մա նը, ար տո նութ յուն նե րին 
կամ գոր ծու նեութ յան այլ ե րաշ խիք նե րին:
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10. ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐԻ 
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ

Պատգամավորները կա րող են ըն դու նել այլ հյու րեր Ազ գա յին ժո ղո վի 
ան ցագ րա յին ռե ժի մը պատ շաճ ա պա հո վե լու նպա տա կով սահ ման ված՝ 
միան գամ յա մուտ քի ան ցագ րի մի ջո ցով:  Մե կան գամ յա մուտ քի ան ցագ րով, 
հայ տով, ցու ցակ նե րով և գ րութ յուն նե րով մուտ քը (ել քը) հա մա պա տաս խան 
սար քե րով նախ նա կան զննում անց նե լուց հե տո աշ խա տան քա յին օ րե
րին թույ լատր վում է ժա մը 09:0018:00ն  ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում, 
 Բաղ րամ յան պո ղո տա յի Հ. 2 ՀԱԿով:  Միան գամ յա մուտ քի ան ցա գիր ստա
նա լու հա մար այ ցե լուն պետք է ներ կա յաց նի ան ձը (ինք նութ յու նը) հաս տա
տող փաս տա թուղթ:

Այ ցե լու նե րին միան գամ յա մուտ քի ան ցա գիր տրա մադ րե լու հա մար լրաց
վում է հայտ, որ տեղ նշվում են հրա վիր վա ծի այ ցե լութ յան օ րը, ժա մը, ա նու
նը, ազ գա նու նը և  այն աշ խա տա սեն յա կը, որ տեղ պետք է այ ցե լի:  Հայ տը 
հանձն վում է պահ պա նութ յան ծա ռա յութ յան հե նա կետ (Ազ գա յին ժո ղո վի 
1ին մաս նա շենք, 1ին հարկ, 101 սեն յակ), որ տե ղից հայ տում նշված տե ղե
կութ յու նը փո խանց վում է Ազ գա յին ժո ղո վի Հ. 2 ՀԱԿում տե ղա կայ ված ան
ցագ րա յին հե նա կետ` ան ցագ րի դուրս գրման հա մար:  Հայ տը պահ պա նութ
յան ծա ռա յութ յան հե նա կետ հանձ նում է հայ տա տուն ան ձամբ կամ նրա 
օգ նա կա նը (գոր ծա վա րը)՝ ժա մը 09:0017:50:  Միան գամ յա մուտ քի ան ցագ
րե րով այ ցե լու նե րին  Բաղ րամ յան պո ղո տա յի Հ. 2 ՀԱԿում տրվում են Ազ
գա յին ժո ղո վի շեն քի յու րա քանչ յուր հար կի հա մար նա խա տես ված գույ նե
րով ամ րա քար տեր, որն այ ցե լուն պար տա վոր է ամ րաց նել կրծքա վան դա կի 
աջ կամ ձախ կող մում` տե սա նե լի մա սում և  հետ վե րա դարձ նել Հ. 2 ՀԱԿից 
դուրս գա լիս:  Միան գամ յա մուտ քի ան ցագ րով այ ցե լո ւի ան ձը հաս տա տող 
փաս տա թուղ թը ի պահ է հանձն վում ՀԱԿի պահ պա նութ յան ծա ռա յութ յան 
պա տաս խա նա տու ծա ռա յո ղին և  վե րա դարձ վում է ան ցա կե տից դուրս գա
լիս` ամ րա քար տը և  ան ցա գի րը հանձ նե լուց հե տո: Աշ խա տան քա յին օ րե րին 
ժա մը 19:00ից հե տո  Բաղ րամ յան պո ղո տա յի Հ. 2 ՀԱԿով մուտք գոր ծած 
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ան ձանց ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թե րը փո խանց վում են  Բաղ րամ յան 
պո ղո տա յի Հ. 3 ՀԱԿ, որ տե ղից դրանք հանձն վում են դուրս ե կող ան ձին:

Այցելուի՝ Ազգային ժողովի շենքից դուրս գալուց առաջ պատգամավորը 
ստորագրում է այցելուի անցագրի վրա:

Ազգային ժողովի նստավայր կարող են կազմակերպվել ճանաչողական 
այցեր՝ օրենսդիր մարմնի գործունեության հրապարակայնության և նստա
վայրի (վարչական շենքի)՝ որպես Երևան քաղաքի պատ մամշա կույթային 
հուշարձանի հանրությանը հասանելիությունն ապահովելու նպատակով:

Այցեր կարող են կազմակերպվել, որպես կանոն, ուսումնական հաս
տատությունների սովորողների (ուսանողների) և այլ կազմակերպությունների 
կոլեկ տիվների համար` համապատասխան կազմակերպությունների ղե
կա վարների ներկայացրած գրավոր հայտերի հիման վրա, որոնք ներկա
յաց վում են Ազգային ժողովի նախագահի անունով այցի` հայտատուի 
կող մից նախատեսվող օրվանից առնվազն մեկ ամիս առաջ և ներառում 
են տեղեկություններ այցի նպատակի և մոտավոր ժամկետի վերաբերյալ, 
ինչպես նաև պարտադիր կցվում է այցելուների ընդհանուր ցուցակը` նրանց 
անհատական տվյալների (անուն, ազգանուն, ծննդյան ամսաթիվ, ամիս, 
տարի) և այցելուների խմբի ղեկավարի, ինչպես նաև հետադարձ կապի 
հեռախոսահամարի, էլեկտրոնային փոստի հասցեի նշումով: Այցերը կարող 
են տևել ոչ ավել, քան երկու ժամ:
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11. ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐԻ 
ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԴԱԴԱՐՄԱՆ ԵՎ 
ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

 Պատ գա մա վո րի լիա զո րութ յուն նե րը դա դա րում են, ե թե. 

1. ա վարտ վել է Ազ գա յին ժո ղո վի լիա զո րութ յուն նե րի ժամ կե տը,

2. նա կորց րել է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան քա ղա քա ցիութ յու նը,

3. նա ձեռք է բե րել այլ պե տութ յան քա ղա քա ցիութ յուն,

4. նրան ա զա տազրկ ման դա տա պար տե լու վե րա բեր յալ դա տավ ճիռն օ րի
նա կան ու ժի մեջ է մտնել,

5. նրան ան գոր ծու նակ, ան հայտ բա ցա կա յող կամ մա հա ցած ճա նա չե լու 
վե րա բեր յալ դա տա րա նի վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտել,

6. նա տվել է հրա ժա րա կան:

 Պատ գա մա վո րի լիա զո րութ յուն նե րի դա դա րեց ման հիմք են.

7.  յու րա քանչ յուր օ րա ցու ցա յին կի սամ յա կի ըն թաց քում քվեար կութ յուն նե
րի առն վազն կե սից ան հար գե լի բա ցա կա յե լը.

8.  պատ գա մա վո րա կան ման դա տի ան հա մա տե ղե լիութ յան վե րա բեր յալ 
սահ մա նադ րա կան պա հան ջի խախ տու մը: 
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12. ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ (ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 
ԵՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ 
ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ 
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ)

Ազ գա յին ժո ղո վի Աշխատակազմն իրականացնում է քննարկ մա նը ներ
կա յաց վող նա խագ ծե րի կամ այլ փաս տաթղ թե րի ձևա կերպ մանն ուղղ ված 
մասնագիտական փորձաքննություն և ներկայացնում է եզրակացություն, 
տրամադրում մասնագիտական խորհրդատվու թյուն, իրականացնում 
է Ազգային ժողովի նստաշրջանների և նիստերի օրակարգերի 
նախագծերի նախապատրաստումը, կազմակերպում և իրա կանացնում 
է հետազոտականվերլուծական աշխատանքներ` անհրաժեշտության 
դեպքում ներգրավելով համապատասխան մասնա գիտական կազմակեր
պությունների և փոր ձա գետների, իրակա նացնում է Ազգային ժողովի և նրա 
մարմինների նյու թատեխնիկական և ֆինանսական ապահովումը։

Աշ խա տա կազ մի ղե կա վար  գլխա վոր քար տու ղար  
Արա  Սաղաթելյան

Հեռ.՝  (+374-10) 529695, (+374-11) 513265
Էլ. փոստ` staff@parliament.am

Աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ  
Գագիկ Մխեյան

Հեռ.՝ (+374-11) 513353
Էլ. փոստ՝  gagik.mkheyan@parliament.am 

Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ  քարտուղարության պետ  
Թաթուլ Սողոմոնյան 

Հեռ.՝  (+374-10) 520515, (+374-11) 513449
Էլ. փոստ՝  tatul.soghomonyan@parliament.am 



23

Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ  
Ռուբեն Գրիգորյան

Հեռ.՝  (+374-11) 513371, (+374-11) 513410 

Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնակատար  
Արսեն Բաբայան

Հեռ.`  (+374-10) 527400
Էլ. փոստ՝  arsen.babayan@parliament.am 

 ԿԱ ՌՈՒՑ ՎԱԾ ՔԱ ՅԻՆ ՍՏՈ ՐԱ ԲԱ ԺԱ ՆՈՒՄ ՆԵՐ

Աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներն են քարտու
ղարությունը, վարչությունը, բաժինը, գրասենյակը:

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քար տու ղա րութ յունն ա պա հո վում է փաս տաթղ թաշր ջա նա ռութ յան 
արդ յու նա վետ կազ մա կեր պու մը և  գոր ծա վա րութ յան միաս նա կան կար գի 
կի րա ռու մը, Ազ գա յին ժո ղո վի նիս տե րի սպա սար կու մը և  ի րա կա նաց նում է 
ՀՀ կա ռա վա րութ յա նը հաս ցեագր ված պատ գա մա վոր նե րի գրա վոր հար ցե
րի, հար ցապն դում նե րի, ինչ պես նաև հար ցապն դում նե րի պա տաս խան նե
րի և  պաշ տո նա կան մյուս գրութ յուն նե րի գրան ցու մը, ձևա կեր պու մը և  ըստ 
պատ կա նե լութ յան` սահ ման ված կար գով դրանց ու ղար կու մը: 

 Քար տու ղա րութ յունն ա պա հո վում է նաև յու րա քանչ յուր ամս վա և 
 յու րա քանչ յուր նստաշր ջա նի վեր ջում Ազ գա յին ժո ղո վի նիս տե րին պատ
գա մա վոր նե րի մաս նակ ցութ յան և ք վեար կութ յուն նե րի վե րա բեր յալ տե ղե
կանք նե րի կազ մու մը և տ րա մադ րու մը Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հին և  
ի րա կա նաց նում է Ազ գա յին ժո ղո վի պաշ տո նա կան ին տեր նե տա յին կայ քի 
(www.parliament.am) սպա սար կու մը.

 Բա ժին ները՝
• Արձանագրային բաժին,
• Սղագրական բաժին, 
• Նիստերի ապահովման բաժին, 
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• ԱԺ պաշտոնական ինտերնետային կայքի սպասարկման 
բաժին։

Աշ խա տա կազ մի ղե կա վա րի տե ղա կալ   քար տու ղա րութ յան պետ  
Թաթուլ Սողոմոնյան

Հեռ.՝ (+374-10) 520515, (+374-11) 513449
Էլ. փոստ՝ tatul.soghomonyan@parliament.am 

ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ի րա վա բա նա կան փորձաքննության վար չութ յուն

Վար չութ յան պետ Գարեգին Պետրոսյան

Հեռ.՝  (+374-11) 513217
Էլ. փոստ՝ legal@parliament.am

Իրավական փորձաքննության վարչությունն իրականացնում 
է Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացվող ՀՀ Սահ
մա նադրության փոփոխությունների, օրենքների, Ազ
գա յին ժողովի որոշումների, Խորհրդի որոշումների, 
ու ղերձ նե րի և հայտարարությունների նախագծերի իրա
վա կան փորձաքննությունը և համապատասխան եզրա կա
ցությունների պատրաստումը: Ազգային ժողովի մարմիններին 
տրա մադրում է իրավական բնույթի վերլուծական և տեղե
կատվական անհրաժեշտ նյութեր: Ազգային ժողովի մշտական 
հանձնաժողովներում ներկայացնում է իր եզրակացությունները 
և պատգամավորներին տրամադրում փորձաքննության են
թարկված նախագծերի հետ կապված համապատասխան 
խորհրդատվություն: 

 Բա ժին ները՝
• Օրենսդրական փորձաքննության բաժին, 
• Իրավական ապահովման բաժին։

mailto:legal@parliament.am
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Տնտեսագիտական փորձաքննության վար չութ յուն

Վարչության պետ Արթուր Թամազյան

Հեռ.՝  (+374-11) 513668
Էլ. փոստ՝ atamazyan@parliament.am

Տնտեսագիտական փորձաքննության վար չութ յունն ի րա կա
նաց նում է Ազ գա յին ժո ղո վի քննարկ մա նը ներ կա յաց վող սո
ցիալտնտե սա կան (անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում` նաև այլ 
ո լորտ նե րի) ի րա վա կան ակ տե րի նա խագ ծե րի տնտե սա գի
տա կան փոր ձաքն նութ յուն, դրանց վե րա բեր յալ և հա մա պա
տաս խան եզ րա կա ցութ յուն նե րի պատ րաս տում:  Վար չութ յունն 
Ազ գա յին ժո ղո վի մշտա կան հանձ նա ժո ղով նե րում ներ կա յաց
նում է իր եզ րա կա ցութ յուն նե րը՝ պատ գա մա վոր նե րին տրա
մադ րե լով փոր ձաքն նութ յան են թարկ ված նա խագ ծե րի հետ 
կապ ված հա մա պա տաս խան խորհր դատ վութ յուն: Ի թիվս այլ 
գոր ծա ռույթ նե րի՝ այն պատ րաս տում և  ներ կա յաց նում է տե ղե
կանք ներ ՀՀ պե տա կան բյու ջեի կա տար ման մա սին հաշ վետ
վութ յուն նե րի, ինչ պես նաև գոր ծա ռու թա յին ան կա խութ յամբ 
օժտ ված ՀՀ պե տա կան մար մին նե րի գոր ծու նեութ յան ծրագ րե
րի և  հաշ վետ վութ յուն նե րի վե րա բեր յալ։

 Բա ժին ները՝
•  Տնտեսական փորձաքննության բաժին, 
• Սոցիալական փորձաքննության բաժին:

Տե ղե կատ վա կան և  վեր լու ծա կան վար չութ յուն

Վարչության պետի պաշտոնակատար Ֆաթմա Խաչատրյան

Հեռ.՝  (+374-10) 521309, (+374-11) 513295
Էլ. փոստ՝ library@parliament.am

 Տե ղե կատ վա կան և  վեր լու ծա կան վար չութ յունն Ազ գա յին ժո
ղո վի մար մին նե րին և Աշ խա տակազ մին ա պա հո վում է անհ
րա ժեշտ տե ղե կատ վութ յամբ:  Կա տա րում է տե ղե կատ վա կան 

mailto:legal@parliament.am
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պահան ջար կի ու սում նա սի րութ յուն, դրա հի ման վրա ո րո նում 
հա մա կար գում և տրա մադ րում հա մա պա տաս խան տե ղե կատ
վութ յուն, փաս տաթղ թեր, այլ պե տութ յուն նե րի ի րա վա կան 
ակտեր, հե տա զո տա կան ու վեր լու ծա կան նյու թեր: Ազ գա յին 
ժո ղո վի օ րենսդ րա կան, վե րահս կողա կան և ներ կա յա ցուց չա
կան գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց մանն ա ջակ ցե լու նպա տա
կով տե ղե կատ վա կան տար բեր բա զա նե րի օգ տա գործ մամբ 
ի րա կա նաց նում է ո րո նո ղա կան, հետա զո տա կան և վեր լու ծա
կան աշ խա տանք ներ:  Մի ջազ գա յին փոր ձի ու սում նա սի րութ
յան հի ման վրա պատ րաս տում է թե մա տիկ տե ղե կանք ներ: 
 Կազ մա կեր պում և վա րում է Ազ գային ժո ղո վի գրա դա րա նա յին 
գոր ծը, ա պա հո վում գրա դա րա նից օգտ վող նե րի հա մար ո րակ
յալ ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցու մը, կազ մա կեր պում և վա րում 
Ազ գա յին ժո ղո վի ար խի վա յին գոր ծը:

 Բա ժին ները
• Հետազոտական և վերլուծական բաժին,
• Գրադարանի և արխիվի բաժին։ 

Անձ նա կազ մի կա ռա վար ման վար չութ յուն

Վարչության պետ Հերմինե Ղազարյան

Հեռ.՝  (+374-11) 513373, (+374-11) 513460
Էլ. փոստ՝ hermine.ghazaryan@parliament.am

Անձ նա կազ մի կա ռա վար ման վար չութ յունն ի րա կա նաց նում է 
Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հի կար գադ րութ յուն նե րով, Աշ խա
տա կազ մի ղե կա վա րի հրա ման նե րով նշա նակ վող պաշ տո նա
տար ան ձանց անձ նա կան գոր ծե րի նա խա պատ րաս տու մը, 
վա րու մը, հաշ վա ռու մը և  պահ պա նու մը և  վա րում է Ազ գա յին 
ժո ղո վի պատ գա մա վոր նե րի, ինչ պես նաև Ազ գա յին ժո ղո
վի կող մից ընտր ված (նշա նակ ված) պաշ տո նա տար ան ձանց 
կադ րա յին հաշ վա ռումն ու անձ նա կան գոր ծե րը: Ա պա հո վում 
է Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հի կար գադ րութ յուն նե րի, Աշ
խա տա կազ մի ղե կա վա րի հրա ման նե րի, հաս տի քա ցու ցա կի, 
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անհ րա ժեշտ տե ղե կանք նե րի նա խա պատ րաս տումն ու հաշ
վա ռու մը, անձ նա կան գոր ծե րի վա րու մը, գոր ծու ղում նե րի և  
ար ձա կուրդ նե րի ձևա կեր պու մը, ծա ռա յո ղա կան վկա յա կան
նե րի և  ժա մա նա կա վոր ու տա րե կան ան ցագ րե րի պատ րաս
տումն ու հաշ վա ռու մը, աշ խա տա ժա մա նա կի հաշ վար կի տե ղե
կագ րե րի հաս տա տու մը։

Բա ժին ները
• Մրցույթների և ատեստավորման կազմակերպման բաժին, 
• Անձնական գործերի վարման բաժին։ 

 Լրատվության և հանրության հետ կապերի վար չութ յուն

Վարչության պետ Արսեն Բաբայան

Հեռ.՝  (+374-10) 527400, (+374-11) 513210
Էլ. փոստ՝ press@parliament.am

Լրատվության և հանրության հետ կապերի վարչությունը 
զանգ վա ծա յին լրատ վութ յան մի ջոց նե րով հան րութ յանն ի րա
զե կում է Ազ գա յին ժո ղո վի գոր ծու նեութ յան մա սին` ա պա հո վե
լով Ազ գա յին ժո ղո վի գոր ծու նեութ յան հրա պա րա կայ նութ յու նը 
և  հա մա գոր ծակ ցութ յու նը զանգ վա ծա յին լրատ վութ յան մի ջոց
նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ և  ի րա կա նաց նե լով զանգ վա ծա
յին լրատ վութ յան մի ջոց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա վա տար
մագ րու մը:  Կազ մում է լրատ վութ յան մի ջոց նե րի, այդ թվում` 
 Հա յաս տան յան մա մու լի ա մենoրյա տե սութ յուն, ինչ պես նաև 
ին տեր նե տի (հա մա ցան ցի) մի ջո ցով ու սում նա սի րում oտա
րերկր յա թեր թե րի ու լրատ վա կան գոր ծա կա լութ յուն նե րի նյու
թե րը, դրանց հի ման վրա պատ րաս տում մա մու լի ա մենoրյա 
տե սութ յուն ներ, ներ կա յաց նում Աշ խա տա կազ մի ղե կա վա
րին և հ րա պա րա կում Ազ գա յին ժո ղո վի պաշ տո նա կան կայ քի 
ինտ րա նե տա յին բաժ նում:  Վար չութ յունն ա պա հո վում է նաև 
« Խորհր դա րա նա կան շա բաթ» հե ռուս տա հա ղոր դա շա րի նա
խա պատ րաս տու մը և Ազ գա յին ժո ղո վի պատ գա մա վոր նե րի՝ 
 Հան րա յին հե ռուս տա ռա դիոըն կե րութ յամբ հե ռար ձակ վող հայ
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տա րա րութ յուն նե րի տե սագ րութ յու նը և  նա խա պատ րաս տու մը 
ե թեր հե ռար ձակ ման:

 Բա ժին ները
• Լրատվության բաժին, 
• Տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի բաժին։

 Արտաքին կապերի վար չութ յուն

Վարչության պետ Վիկտոր Բիյագով

Հեռ.՝  (+374-11) 513276, (+374-11) 513332
Էլ. փոստ՝ v.biyagov@parliament.am

Ար տա քին կա պե րի վար չութ յու նը մի ջազ գա յին խորհր դա
րա նա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում արդ յու նա վետ գոր
ծու նեութ յուն ա պա հո վե լու նպա տա կով՝ Ազ գա յին ժո ղո վի 
պատ վի րա կութ յուն նե րին տրա մադ րում է անհ րա ժեշտ տե ղե
կատ վա կան և  վեր լու ծա կան նյու թեր՝ ա պա հով վե լով պատ
վի րա կութ յուն նե րի քար տու ղա րութ յուն նե րի աշ խա տանք
նե րի ի րա կա նա ցու մը: Այն ու սում նա սի րում է մի ջազ գա յին և 
 խորհր դա րա նա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան 
փոր ձը, ա պա հո վում Ազ գա յին ժո ղո վի բա րե կա մա կան խմբե րի 
և  միջ խորհր դա րա նա կան հանձ նա ժո ղով նե րի քար տու ղա րութ
յուն նե րի աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցու մը, նա խա պատ րաս
տում խորհր դա րա նա կան պատ վի րա կութ յուն նե րի երկ կողմ 
այ ցե րը, ինչ պես նաև խորհր դա րա նա կան աշ խա տանք նե րին 
վե րա բե րող մի ջազ գա յին հա մա ժո ղով նե րը, սե մի նար նե րը՝ կա
տա րե լով մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի բնա գա վա ռին 
առնչ վող վեր լու ծա կան աշ խա տանք ներ։

 Բա ժին ները
• Միջխորհրդարանական կապերի և եվրաինտեգրման բաժին,
• Միջազգային կազմակերպությունների բաժին։

mailto:legal@parliament.am
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Ա րա րո ղա կար գի վար չութ յուն

Վարչության պետ Արտակ Հովհաննիսյան

Հեռ.՝  (+374-10) 521831, (+374-11) 513251
Էլ. փոստ՝  protocol@parliament.am 

Ա րա րո ղա կար գի վար չութ յու նը ա պա հո վում է ՀՀ Ազ գա յին ժո
ղո վի մա սով ՀՀ պե տա կան ա րա րո ղա կար գի հիմ նադ րույթ նե րի 
պա հանջ նե րի կա տա րու մը:  Մաս նա վո րա պես՝ այն ի րա կա նաց
նում է ար տա սահ ման յան պե տութ յուն նե րի խորհր դա րան նե րի 
ղե կա վար նե րի, պաշ տո նա կան պատ վի րա կութ յուն նե րի, մի
ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի, հա տուկ ներ կա յա ցու ցիչ
նե րի ղե կա վա րած և ն րանց ու ղեկ ցող ան ձանց` Ազ գա յին ժո ղով 
կա տա րած այ ցե րի հետ կապ ված ա րա րո ղա կար գա յին մի ջո
ցա ռում նե րը :  Միա ժա մա նակ վար չութ յունն ի րա կա նաց նում 
է Ազ գա յին ժո ղո վի պատ գա մա վոր նե րի գոր ծու ղում նե րի հետ 
կապ ված նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րը և Ազ գա
յին ժո ղո վի պատ վի րա կութ յուն նե րի անձ նագ րա յին սպա սար
կու մը:

 Բա ժին ները
• Անձնագրային սպասարկման բաժին, 
• Այցերի և ընդունելությունների կազմակերպման բաժին։

Ֆի նանսական վարչութ յուն

Վարչության պետ Արտաշես Բախշյան

Հեռ.՝  (+374-10) 525471, (+374-11) 513633
Էլ. փոստ՝ artashes.bakhshyan@parliament.am

 Ֆի նան սկան վար չութ յունն ա պա հո վում է ըն թա ցիկ տար վա 
հատ կա ցում նե րի խնա յո ղա կան oգտա գոր ծու մը, վե րահս կո
ղութ յուն է ի րա կա նաց նում Ազ գա յին ժո ղո վի գույ քի և դ րա շար
ժի, նյու թա կան և  ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման 
նկատ մամբ, ա պա հո վում է հար կե րի, տուր քե րի և  պար տա դիր 
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այլ վճա րում նե րի գծով Ազ գա յին ժո ղո վի պար տա վո րութ յուն
նե րի կա տա րու մը, ի րա կա նաց նում է նա խա տես ված մի ջո ցա
ռում նե րի ֆի նան սա վո րու մը, մա տա կա րար նե րի և  բան կե րի 
նկատ մամբ պարտ քե րի ժա մա նա կին մա րու մը:  Վար չութ յու նը 
« Պե տա կան պաշ տոն ներ զբա ղեց նող ան ձանց վար ձատ րութ
յան մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա ձայն ի րա կա նաց նում է պե տա կան 
ծա ռա յող նե րի վար ձատ րութ յան դրույ քա չա փե րի հաշ վար կու
մը և գ րան ցումը, հաշ վա ռում և  ամ փո փում է Ազ գա յին ժո ղո վի 
կա տա րած փաս տա ցի ծախ սե րը, ինչ պես նաև պատ րաս տում 
է Ազ գա յին ժո ղո վի հաշ վա պա հա կան հաշ վեկ շի ռը, հաշ վա պա
հա կան և  ֆի նան սա կան հաշ վետ վութ յուն նե րը՝ պատ րաս տե
լով և  ըստ պատ կա նե լութ յան ներ կա յաց նե լով Ազ գա յին ժո ղո վի 
պահ պան ման ծախ սե րի ֆի նան սա վոր ման հայ տե րը:

 Բա ժին ները
• Հաշվապահական բաժին,
• Ծրագրման և հաշվետվությունների բաժին, 
• Գնումների կազմակերպման բաժին։

Նյութատեխնիկական ապահովման վարչություն 

Վարչության պետ Նելսոն Ստեփանյան

Հեռ.՝ (+374-11) 513371
Էլ. փոստ՝ gk@parliament.am

Ն յու թա տեխ նի կա կան ա պա հով ման վար չութ յունն ա պա հո
վում է վար չա կան շեն քե րի և դրանց հա րող տա րածք նե րի 
շա հա գոր ծու մը, բա րե կար գու մը, ըն թա ցիկ և կա պի տալ շի
նարա րութ յու նը, ավ տոտ րանս պոր տա յին սպա սար կու մը: Ի րա
կա նաց նում է Ազ գա յին ժո ղո վի նիս տե րի, խորհր դա րա նա կան 
լսում նե րի, այլ պաշ տո նա կան և ա րա րո ղա կար գա յին մի ջոցա
ռում նե րի ֆի նան սատն տե սա կան, նյու թա տեխ նի կա կան և 
տրանս պոր տա յին աշ խատանք նե րի ա պա հո վու մը: Ի թիվս այլ 
գոր ծա ռույթ նե րի` ա պա հո վում է Ազ գա յին ժո ղո վի հեռա հա
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ղոր դակ ցութ յան հա մա կար գե րի` հա մա կարգ չա յին ու հե ռուս
տա տե սա յին ցան ցե րի, ինչ պես նաև տեխ նի կա կան և ծրագ
րա յին մի ջոց նե րի ան խա փան աշ խա տան քը, ի րա կանաց նում 
է դրանց նա խագծ ման, կա ռուց ման, ընդ լայն ման, ար դիա կա
նաց ման և նո րոգ ման աշ խա տանք նե րը:

 Բա ժին ները
• Մատակարարման բաժին, 
• Շահագործման և սպասարկման բաժին, 
• Հեռահաղորդակցության համակարգերի սպասարկման բաժին, 
• Ավտոտրանսպորտային բաժին։

ԲԱԺԻՆՆԵՐ 

Առաջին բաժին

Բաժնի պետ Աշոտ Գալստյան

Հեռ.՝ (+374-11) 513465 
Էլ. փոստ՝ ashot.galstyan@parliament.am

Ա ռա ջին բա ժինն ի րա կա նաց նում է գաղտ նիութ յան ռե ժի մի 
ա պա հո վումն Ազ գա յին ժո ղո վում և  պե տա կան գաղտ նիք հա
մար վող տե ղե կութ յուն նե րին ծա նո թա նա լու ի րա վունք ու նե ցող 
աշ խա տա կից նե րի հաշ վա ռու մը, իսկ ի րա վունք չու նե ցող նե րի 
հա մար` հա մա պա տաս խան թույլտ վութ յուն նե րի ձևա կեր պու
մը: 

Ներքին աուդիտի բաժին

Բաժնի պետ Արամ Շաքարյան

Հեռ.՝ (+374-11) 513378
Էլ. փոստ՝ ashakaryan@parliament.am
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 Ներ քին աու դի տի բա ժինն ի րա կա նաց նում է Աշ խա տա կազ
մի կա ռուց ված քա յին ստո րա բաժա նում նե րի, են թա կա հիմ
նարկ նե րի և կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ քին աու դի տի կազ
մակեր պու մը և անց կա ցու մը, ինչ պես նաև գոր ծու նեութ յան 
գնա հա տու մը ՀՀ օ րենսդ րութ յան պա հանջ նե րին հա մա պա
տաս խա նութ յան տե սանկ յու նից: Աու դի տի է են թար կում Աշ
խա տակազ մի գոր ծու նեութ յան ֆի նան սա կան կա ռա վար մա նը, 
հսկո ղութ յանն առնչ վող բո լոր գործա ռույթ նե րը: Ի րա կա նաց
նում է Աշ խա տա կազ մի ներ քին հսկո ղութ յան հա մա կար գի 
գնա հատու մը, ի րա կա նաց նում է « Ներ քին աու դի տի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քից բխող այլ գոր ծա ռույթ ներ:

Իրավական սպասարկման բաժին

Բաժնի պետ Սպարտակ Առաքելյան

Հեռ.՝ (+374-11) 513337
Էլ. փոստ՝ spartak.arakelyan@parliament.am

Ի րա վա կան սպա սարկ ման բա ժինն ի րա կա նաց նում է Ազ գա
յին ժո ղո վի նա խա գա հի և աշխա տա կազ մի գոր ծու նեութ յան 
ի րա վա կան ա պա հո վու մը, Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հի կամ 
աշ խա տա կազ մի ղե կա վարգլխա վոր քար տու ղա րի հանձ նա
րա րութ յամբ նա խա պատ րաստում է ՀՀ դա տա րան նե րում 
Ազ գա յին ժո ղո վի կամ աշ խա տա կազ մի շա հե րի պաշտ պա
նությանն առնչ վող ի րա վա կան բնույ թի փաս տաթղ թե րի նա
խագ ծեր և ա պա հո վում է ներ կա յացուց չութ յան ի րա կա նա ցու
մը դա տա րան նե րում: Ո սում նա սի րում և նա խա պատ րաս տում 
է Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հին կամ աշ խա տա կազ մի ղե
կա վարգլխա վոր քար տու ղա րին հաս ցեագր ված գրութ յուն
նե րի, նա մակ նե րի, ա ռա ջար կութ յուն նե րի պա տաս խան նե րի 
նախագ ծեր, աշ խա տա կազ մի գոր ծու նեութ յան հետ կապ ված 
ի րա վա կան ակ տե րի նա խագ ծեր, ինչ պես նաև ա ռա ջադր ված 
հար ցե րի վե րա բեր յալ տրա մադ րում է ի րա վա կան խորհր դատ
վութ յուն:
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Քաղաքացիների ընդունելության և նամակների բաժին

Բաժնի պետ Հակոբ Հարությունյան

Հեռ.՝ (+374-11) 513348 
Էլ. փոստ՝ hakob.harutyunyan@parliament.am

 Քա ղա քա ցի նե րի ըն դու նե լութ յան և նա մակ նե րի բա ժինն ըն
դու նում, ու սում նա սի րում, վերլու ծում, ամ փո փում, գրան ցում 
և պա տաս խան նե րի նա խագ ծեր է կազ մում Ազ գա յին ժո ղովին 
հաս ցեագր ված նա մակ նե րի վե րա բեր յալ: Ի թիվս այլ գոր ծա
ռույթ նե րի` կազ մա կեր պում է Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հի, 
նրա տե ղա կալ նե րի, մշտա կան հանձ նա ժո ղով նե րի, աշ խա
տակազ մի ղե կա վարգլխա վոր քար տու ղա րի կող մից քա ղա քա
ցի նե րի ըն դու նե լութ յու նը, կազմում և Ազ գա յին ժո ղո վի աշ խա
տա կազ մի ղե կա վա րութ յանն է ներ կա յաց նում քա ղա քա ցի ների 
նա մակ նե րի և ըն դու նե լութ յուն նե րի վե րա բեր յալ կի սամ յա կա
յին ու տա րե կան հաշ վետվութ յուն ներ:

Ընդհանուր բաժին

Բաժնի պետ Ռուզաննա Արզումանյան

Հեռ.՝ (+374-11) 513439
Էլ. փոստ՝ r.arzumanyan@parliament.am 

Ընդ հա նուր բա ժինն ի րա կա նաց նում է Ազ գա յին ժո ղո վի մար
մին նե րի և աշ խա տա կազ մի ոչ գաղտ նի փաս տաթղ թա յին 
սպա սար կու մը, ա պա հո վում է փաս տաթղ թաշր ջա նա ռութ
յան արդ յու նա վետ կազ մա կեր պու մը և գոր ծա վա րութ յան 
միաս նա կան կար գի կի րա ռու մը, մշակում և ներ կա յաց նում է 
ա ռա ջար կութ յուն ներ գոր ծա վա րութ յան կա տա րե լա գործ ման 
ուղղութ յամբ, ի րա կա նաց նում է հսկո ղութ յուն մուտ քագր ված 
փաս տաթղ թե րի կա տար ման ժամկետ նե րի նկատ մամբ: Ըն
դու նում, գրան ցում և Ազ գա յին ժո ղո վի մար մին նե րին ու աշ
խա տակազ մին է հանձ նում ՀՀ օ րենք նե րի և Ազ գա յին ժո ղո վի 
ո րո շում նե րի նա խագ ծե րը, մի ջազ գային պայ մա նագ րե րը և 
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ստաց ված պաշ տո նա կան գրութ յուն նե րը, ինչ պես նաև քա
ղա քա ցինե րի ա ռա ջար կութ յուն նե րը, դի մումբո ղոք նե րը: Ի 
թիվս այլ գոր ծա ռույթ նե րի` հրա պա րակում է ՀՀ Ազ գա յին ժո
ղո վին ուղղ ված քա ղա քա ցի նե րի նա մակ նե րի վի ճա կագ րա կան 
տվյալնե րը, ար խի վաց նում ըն թացքն ա վար տած գրութ յուն նե
րը:

ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐ

ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի գրասենյակ 

ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի գրասենյակ 

ՀՀ Ազգային ժողովի խմբակցության գրասենյակ 

ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորի գրասենյակ 

Աշխատակազմի ղեկավարի գրասենյակ 

ՀՀ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի 
քարտուղարություն

Ազգային ժողովի բյուջետային գրասենյակ 

Ազ գա յին ժո ղո վին վե րա պահ ված վե րահս կո ղա կան լիա զո
րութ յուն նե րի արդ յու նա վետ ի րա կա նաց մա նը նպաս տե լու և 
 պատ գա մա վոր նե րին, մշտա կան հանձ նա ժո ղով նե րին, խմբակ
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ցութ յուն նե րին մաս նա գի տա կան ա ջակ ցութ յուն ու տե ղե կատ
վութ յուն տրա մադ րե լու հա մար կազ մա վոր վում է Բ յու ջե տա յին 
գրա սեն յակ, որն օժտ ված է գոր ծա ռու թա յին ան կա խութ յամբ: 
Բ յու ջե տա յին գրա սեն յա կի գոր ծու նեութ յան ընդ հա նուր հա մա
կար գու մը և մշ տա դի տար կու մը ի րա կա նաց նում է ի րա վա սու 
մշտա կան հանձ նա ժո ղո վը
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13. ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Ազ գա յին ժո ղո վի խոր հուր դը կազմ ված է Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հից, 
նրա ե րեք տե ղա կալ նե րից, խմբակ ցութ յուն նե րի մե կա կան ներ կա յա ցու ցիչ
նե րից և մշ տա կան հանձ նա ժո ղով նե րի նա խա գահ նե րից: Այն հաս տա տում և 
 սահ մա նում է Ազ գա յին ժո ղո վի օ րա կար գը, Աշ խա տա կազ մի կա ռուց ված քը 
և  կա նո նադ րութ յու նը, Ազ գա յին ժո ղո վի հանձ նա ժո ղով նե րի, Բ յու ջե տա յին 
գրա սեն յա կի օ րի նա կե լի աշ խա տա կար գե րը, պատ գա մա վո րի լիա զո րութ
յուն նե րը դա դա րեց նե լու հար ցով դի մում է  Սահ մա նադ րա կան դա տա րան և  
օժտ ված է մի շարք այլ լիա զո րութ յուն նե րով:  Խորհր դի հեր թա կան նիս տե րը, 
որ պես կա նոն, հրա վիր վում են Ազ գա յին ժո ղո վի հեր թա կան նիս տե րի շա
բաթ վա եր կու շաբ թի օ րը՝ Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հի սահ մա նած ժա մին: 
 Խորհր դի ար տա հերթ նիս տե րը հրա վի րում է Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հը՝ 
իր կամ  Խորհր դի ան դամ նե րի ընդ հա նուր թվի առն վազն մեկ քա ռոր դի նա
խա ձեռ նութ յամբ: Ար տա հերթ նիստն անց կաց վում է նա խա ձեռ նո ղի սահ
մա նած օ րա կար գով և  ժամ կե տում:

 Խորհր դի նիս տե րը հրա պա րա կա յին են:  Խորհր դի ո րո շում ներն ըն դուն
վում են  Խորհր դի ան դամ նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի մե ծա մաս նութ յամբ: 
 Յու րա քանչ յուր հար ցի վե րա բեր յալ քվեար կութ յու նը կա տար վում է հար
ցի քննարկ ման ա վար տից ան մի ջա պես հե տո:  Խորհր դի ան դա մը կա րող է 
քվեար կել կողմ, դեմ կամ ձեռն պահ: 
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14. ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԻՐԱՎԱԿԱՆ 
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

1. ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յան փո փո խութ յուն ներ, 2015 թվա կա նի դեկ տեմ
բե րի 6:

2. ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի կա նո նա կարգ սահ մա նադ րա կան թիվ ՀՕ9Ն 
օրենք, 2016 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 16:

3. «Հայաստանի Հանրապետության Ազ գա յին ժո ղո վի աշ խա տա կար գը 
հաս տա տե լու մա սին»  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին ժո ղո
վի թիվ ԱԺՈ267Ն ո ր  ո շ  ու մ, 2016 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 16:

4. «Հայաստանի Հանրապետության Ազ գա յին ժո ղո վի պատ գա
մա վո րի գոր ծու նեութ յան ե րաշ խիք նե րի մա սին»  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան թիվ ՀՕ20Ն օ ր  ե ն ք, 2016 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 
16:

5. « Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին ժո ղո վի նստա վայ րի տա
րած քում և  շեն քում գոր ծող անվ տան գութ յան կա նոն նե րը հաս տա տե
լու մա սին»  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա
գա հի թիվ ՆՈ055Ն ո ր  ո շ  ու մ 2016 թվա կա նի մա յի սի 31:

6. « Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին ժո ղո վի խորհր դի աշ խա
տա կարգը հաստատելու մասին»  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան Ազ
գա յին ժո ղո վի խորհր դի 2017 թվա կա նի մա յի սի 26ի թիվ 1 ո րո շում: 

7. « Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին ժո ղո վի նստա վայր ճա նա
չո ղա կան այ ցե րի կազ մա կերպ ման կարգ» ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա
գա հի թիվ Կ28Ա կար գադ րութ յուն:

8. « Գոր ծուղ ման մեկ նած աշ խա տող նե րի գոր ծուղ ման ծախ սե րի հա
տուց ման հա մար կա տար վող վճա րում նե րի նվա զա գույն եվ ա ռա վե լա
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գույն չա փերն ու վճար ման օ տա րերկր յա պե տութ յուն ներ ուս ման կամ 
ծա ռա յութ յան գոր ծուղ ված  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան պաշտ
պա նութ յան նա խա րա րութ յան հա մա կար գի զին ծա ռա յո ղի և ն րա ըն
տա նի քի ան դամ նե րի, օ տա րերկր յա պե տութ յու նում գոր ծող դի վա նա
գի տա կան ծա ռա յութ յան մար մին ծա ռա յութ յան մեկ նող դի վա նա գե տի 
և ն րա ըն տա նի քի ան դամ նե րի`  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նից 
օ տա րերկր յա պե տութ յուն մեկ նե լու կամ օ տա րերկր յա պե տութ յու նից 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յուն վե րա դառ նա լու տրանս պոր տա յին 
ծախ սե րի, ինչ պես նաև օ տա րերկր յա պե տութ յու նում բնա կե լի տա
րա ծութ յան վար ձա կա լութ յան հա մար դրա մա կան փոխ հա տուց ման 
կար գերն ու չա փե րը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2005 
թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 29ի թիվ 2335Ն ո րո շում:
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Ծրագիրն իրականացվում է  Մեծ 
Բրիտանիայի Արտաքին գործերի և 
համագործակցության գրասենյակի 
ֆինանսական օժանդակությամբ

Սույն ուղեցույցը կազմվել է՝ որպես Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդիր մարմնի նորընտիր 
ներկայացուցչի՝ պատգամավորի, Ազգային ժողովում Ձեր 
սահմանադրաիրավական կարգավիճակին և Ազգային ժողովի 
աշխատանքների կազմակերպման և գործունեության 
հիմնական տարրերին ծանոթացնելու գործընթացում Ձեզ 
աջակցելու նպատակով: Ցանկացած այլ տեղեկատվություն 
կարող եք ստանալ Ազգային ժողովի աշխատակազմից, որի 
համապատասխան ստորաբաժանումների կոնտակտային 
տվյալները կարող եք գտնել այս ուղեցույցում:

Սույն ուղեցույցը կազմվել է «Աջակցություն Հայաստանի 
Հանրապետության Ազգային Ժողովին խորհրդարանական 
վերահսկողությունը և ընտրողների հետ հաղորդակցությունը 
բարելավելու նպատակով» ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագիրն 
իրականացվում է «Մարդկային զարգացման միջազգային 
կենտրոն» հասարակական կազմակերպության կողմից:
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